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Unadulteri resplendent
CRÍT ICA DE TEATRE

Tempsde
succedanis

T ot serà nou, diferent i millor a
la Catalunya independent.
Això és el que proclamen els
seus propagandistes. Si hi ha-

gués garanties que tenen raó, potser em
tindrien entre ells. Però no n’hi ha. I no
veig en la seva actitud ni en les seves pro-
postes atractius irresistibles. Veig, això
sí, molta determinació, molta agit-prop i
una urgència històrica perillosa, capaç
de desestabilitzar emocionalment un ho-
me de pedra picada com Junqueras. Pe-
rò res d’això no sembla que anunciï un
futur nou, diferent o millor. Com tam-
poc no ho asseguren les novetats que el
procés genera en l’àrea lingüística, per
més que aquí sí que n’hi ha algunes.
El president Mas, amb el seu florit

pom de metàfores, marxa al capdavant
d’aquesta aparent primavera idiomàtica.
És tanta la seva afició a la imatge didàcti-
ca, apta per a pàrvuls, que ja ha meres-
cut glosses i recopilacions, com la publi-
cada diumenge passat en aquest diari.
En canvi, altres productors de nous ter-
mes –m’atreveixo a dir fins i tot de nous
conceptes–han obtingutmenys reconei-
xement, malgrat el seu verb cabalós,
tant com se senten i la seva invasiva rela-
ció amb els mitjans.
Entre aquests últims destaca el porta-

veu del Govern, l’omnipresència del
qual ja és una mica feixuga. Gairebé no
hi ha dia sense roda de premsa del conse-
ller i portaveu Francesc Homs. Ni dia en
què no concedeixi entrevistes a ràdios,
televisions o diaris. Ni dia en què, des-
prés de complir amb aquests deures, no
telefoni a diversos periodistes per pro-
var d’orientar-los. És sorprenent comar-
riba a parlar Homs. Fins i tot quan no té
gaire a dir, que és precisament quanmés
s’encoratja i innova. Per exemple, a co-

mençaments d’aquesta setmana, quan es
van succeir desacords entre formacions
sobiranistes, que un periodista objectiu i
una mica rifaire hagués pogut resumir
en aquest titular: “Intercanvi de retrets
entre els partidaris de la unitat”. Va ser
aquesta la descripció de la conjuntura fe-
ta per Homs? Doncs no. El que Homs va
anunciar dilluns, quan retrunyien els
cops de porta, va ser un “preacord per
restablir la unitat tècnica” entre les es-
mentades forces. Va dir preacord on ha-
gués volgut dir acord. I va dir unitat tèc-
nica quan hagués preferit dir, només,
unitat. Suposo que es referia així a un
succedani d’unitat. De la mateixa mane-
ra que la consulta del 9-N ha deixat pas,
a causa de les traves deMadrid, a un suc-
cedani de consulta. De manera que jo
em pregunto: conduirà aquest rosari de
succedanis a un succedani d’indepen-
dència, tipus pacte fiscal? Als sobiranis-
tes, això els decebria, però la tendència
al succedani s’està imposant. Per a la res-
ta tindria un avantatge: no seria una co-
sa il·lusòria, sinó concreta. En fi. Només
el temps ens dirà què passarà. I és proba-
ble que ho digui amb més precisió que
Homs, un portaveu que, en sintonia amb
els temps que corren, es comporta com
si també ell fos un succedani, en el seu
cas del president Mas.

D’esquerra a dreta, Juli Alandes, Albert Sáez i Jordi Mas

El vestit

Autor: Can Themba
Direcció i adaptació: Peter Brook,
Marie-Hélène Estienne i Franck
Krawczyk
Lloc i data: Teatre Municial (Girona)
Festival Temporada Alta (24/X)

JOAN-ANTON BENACH

En francès i dirigit per Peter Brook
s’havia vist el 2000 al teatre de Salt
dins de Temporada Alta, però El vestit
(The Suit), el conte que el sudafricà
Can Themba va escriure els anys 50,
en ple apartheid, torna amb el seu an-
glès original i radicalment transformat
pel mateix Brook, ajudat ara per Ma-
rie-Hélène Estienne i pel músic
Franck Krawczyk. Lamutació ha estat
resplendent. La interpretació de la jo-
ve actriu i cantant Nonhlanhla Khes-
wa (Matilda) i dels actorsWilliamNa-
dylam (Philomen) i Ery Nzaramba
(l’amic) és formidable i els instrumen-
tistes, amb guitarra, acordió, trompeta
i piano, fan ambSchubert iMiriamMa-
keba, entre d’altres, un melanconiós
balanceig on s’hi gronxa la història trà-
gica d’un adulteri.
Quan Philomen, que torna sobtada-

ment a casa, sorprèn Matilda, la seva
dona, en braços d’un amant, aquest
fuig tant a corre-cuita que oblida a l’al-
cova el vestit que havia plegat en una
cadira. El marit, que abomina de tota
violència, obliga la dona a acollir l’ame-
ricana i els pantalons del fugitiu com si
fossin l’encarnació d’un visitant distin-
git a qui, des d’aquell moment, caldrà
atendre amb tots els honors: dinarà i
soparà amb ells a taula, dormirà a l’ha-
bitació matrimonial, sortirà a passejar
amb la parella... El càstig, evident-
ment, és d’una crueltat refistolada. Per
contrarestar els seus efectes, Matilda
s’incorpora a un voluntariat social i a
una vida de relació comunitària molt
intensa. Ben aviat es guanya la simpa-
tia i apreci de tothom i per celebrar-ho
Philomenorganitza una gran festa a ca-
sa seva. Després que la dona ha ofert
als convidats una cançó esplèndida, el
marit li demana que presenti als reu-
nits el seu invitat perpetu, això és, el
vestit que s’amaga en un penjarobes
de l’estança. Després de fer-ho i liqui-
dada la festa de mala manera, la dona
s’enfonsa en una fulminant depressió.
I quan, atenent el consell del seu amic,
Philomen se li apropa per perdonar
l’adúltera, aquesta ja és morta.
Fora d’unes cadires de pal sec i co-

lors llampants i d’uns pocs estris do-

mèstics, com uns penjarobes rodants
que són, alhora, portes i miralls, El ves-
tit és un teatre sense objectes. Això vol
dir que els àpats que han de fer els per-
sonatges, la manipulació de la roba de
passeig, els llibres, la revista d’un caga-
ner, les begudes i pastes dels convi-
dats... són buits que cal suplir amb una
pantomima volgudament infantil per
tal de situar la història en la màgica re-
gió de la inversemblança com en els re-
lats per a nens. Peter Brook iMarie-Hé-
lène Estienne, l’adaptadora, han volgut
insistir en el gènere, deixant la forma
dialogada al mínim més indispensable
i fent que cada personatge, en repren-
dre l’argument, quan li toca, utilitzi la
primera persona, tan si descriu el que
passa com si parla d’ell mateix.
Vet aquí, doncs, una proposta llumi-

nosa en la qual es combina feliçment
un constant i brillant joc teatral amb la
vitalitat i mundanitat que batega al cor
de l’anècdota. Vull dir amb això que
Matilda, la protagonista, és una dona
que canta i abraça l’autenticitat de l’ex-
periència amorosa; que mai no se sent
culpable de res, ni tampoc transgresso-
ra de cap norma, la qual sempre serà
quelcom d’insignificant davant de la
força d’estimar.Matilda sabrà fer d’es-
posa amable però no la sentirem rene-
gar mai del seu comportament... irre-
gular. Al revés. El seu ball amb el vestit
de l’amant té una gràcia i una palpita-
ció amorosa fantàstiques. Kheswa és
una actriu literalment fóra de sèrie.c

PREMIS OCTUBRE

És sorprenent com
arriba a parlar el
portaveu Homs, fins i tot
quan no té gaire a dir

SALVADOR ENGUIX

València

“Una obra caleidoscòpica contextualit-
zada en la Guerra Civil que s’allunya
dels tòpics”. Així va definir ahir el ju-
rat Trencatenebres, la guanyadora del
premi Andròmina de narrativa de la
43a edició dels premis Octubre, dotat
amb 20.000 euros. El seu autor, el va-
lencià Juli Alandes, va avançar ahir
que es tracta d’una trama propera a la
novel·la negra o policíaca que es desen-
volupa en un context “de fets reals que
recorden la història del País Valencià,
des de la dictadura de Primo de Rivera
fins a la Guerra Civil”. Professor d’his-
tòria i novel·lista, Alandes va reconèi-
xer que aquesta era una novel·la pen-
dent; que en un altre títol seu, Alacres,
havia intentat abordar la història dels
anarquistes valencians sense èxit. I
que ara, amb Trencatenebres, ho acon-
seguia.
Alandes es va definir ahir comun au-

tor que “mai no ha encaixat bé ni amb
els que creuen en la novel·la intel·lec-
tual ni en els que creuen en la novel·la
de consum”, i va afegir que “crec que
es poden aconseguir les dues coses,
ser ambiciós i, a més, entretenir”. A la
novel·la guanyadora creu que ho ha
aconseguit: “És una trama en què di-
versos personatges expliquen la seva
història fins que a poc a poc tot aquest
trencaclosques es va tancant”.
En aquesta edició, el premi d’assaig

Joan Fuster, dotat amb 6.000 euros,
va ser per a l’obra El periodisme des-
prés de Twitter. Notes per repensar un
ofici, del català Albert Sáez. L’autor,
doctor en periodisme i director adjunt
d’El Periódico de Catalunya, va comen-
tar que el seu assaig parteix d’una pro-

vocació inicial: “Plantegem la hipòtesi
que el periodisme, tal com el conei-
xem, desapareix”. A partir d’aquí, Sáez
defensa que hi ha una possibilitat que
el periodisme no desaparegui en un
context dominat per la informació en
línia i les xarxes socials. “No sóc pessi-
mista, però el meu optimisme exigeix
que el periodisme torni als seus orí-
gens i resolgui la seva relació amb el
públic”. El guanyador va afegir que el
periodisme entès com una indústria
que basa el seu negoci en el monopoli
de la informació “no té cap futur”. I va
afegir que “el periodisme entès com
l’ofici per verificar la informació i com-

partir-la amb els lectors i per generar
una conversa amb ells sí que té sentit; i
les noves realitats que estan aparei-
xent ens indiquen que per aquest camí
hi ha futur”.
L’obra Febrer, del poeta català Jordi

Mas, va guanyar el premi Vicent An-
drésEstellés de poesia. El jurat del pre-
mi va concloure que es tracta d’una
proposta “sòlida, coherent i delicada
amb el resultat d’un llibre ple de sensi-
bilitat i de gran aportació a la literatu-
ra catalana”. Els premis es van lliurar
ahir a la nit en la tradicional vetllada
dels premisOctubre que va incloure di-
verses actuacions.c

Llàtzer

MoixUnanovel·lade laGuerraCivil
sensetòpics s’emporta l’Octubre
El valencià Juli Alandes propugna casar profunditat i consum


